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OM RAPPORTERINGSMALEN
TL-sertifiserte kommuner skal hvert år, innen 1. mars, utarbeide og avlevere en årsrapport
i henhold til dette skjemaet og sende den til Skadeforebyggende forum sammen med en
oppdatert trygghetsprofil for sin virksomhet.
Rapporteringsmalen har til hensikt å forenkle arbeidet med årsrapporten ved å fokusere
på innsatsområdene kommunen har valgt å prioritere i TL-arbeidet. Malen omfatter videre
aktuell statistikk over skader og ulykker, i tråd med forskrift om oversikt over folkehelsen.
Kommunene oppfordres også til å beskrive tiltak og erfaringer som kan ha særlig over
føringsverdi til andre kommuner, og som kan bidra til å styrke databasen med gode
eksempler på praktisk skade- og ulykkesforebygging.

Dersom du ønsker å gi flere opplysninger enn det er plass til i skjemaet, kan du benyttes
rammen under Ufyllende opplysninger på siste side i malen.
Kommunen oppfordres til å gi en status for hvert av innsatsområdene på sitt nettsted, slik at
resultatene blir gjort tilgjengelige for allmennheten.

INNSATSOMRÅDER
Redegjør kort for tiltakene som er iverksatt innenfor hvert av innsatsområdene kommunen har prioritert i sitt TL-arbeid.

INNSATSOMRÅDE 1
OMRÅDE/TITTEL:

Måling av
effekt er
nærmere
beskrevet
i trinn 7 i
TL-metoden
og veilederen
til denne.

Brannforebyggende tiltak.
TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år

1.Besøk i hjemmet. Alle over 75. Kartlegging av risiko. Samarbeidsprosjekt.
2.Bytte av røykvarslerbatterier for alle over 75.Hjemmebesøk.
3.Informasjon om brannforebygging i alle virksomheter.4.Flambært i barnehage
EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

Bevistgjøring av kommunalt ansatte, de som besøkes og de som besøker
(frivillige). Årlig sjekkes batterier, røykvarslere og brannslukkingsutstyr ved
hjemmebesøk i nov/des. Mål: 90% av 75+ takker "Ja", Mål nådd. 6-åringene i
barnehagene tar med bamsen hjem for å sjekke brannforebyggingog rømningsvei i
VURDERING: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres

1. og 2. evalueres årlig og justeres i forhold til tilbakemeldingene. Alle tiltak gir en
god forståelse av hvordan fellesskap og samarbeid gir resultater som hver og en
ikke kunne klart alene.Tiltakene setter fokus på brannforebygging og gir
ringvirkningseffekt. Alle tiltak videreføres.
INNSATSOMRÅDE 2
OMRÅDE/TITTEL:

Fallforebyggende tiltak
TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år

1.Utdeling av sandbokser 75+ ved hjemmebesøk
2.Ballansetrening, ingen aldersgrense. Gjennomføres i 3 nærområder
3.Styrketrening, Frisklivsentralen. 4.I trygge hender--Pasientsikkerhetsarbeid.
EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

1.Bevisstgjøring ved hjemmebesøk og risikovurdering. Årlig utdeling av strøsand.
Mål: 90% av 75+ sier ja til tilbudet. Mål nådd. 2. og 3.Deltakere øker
muskelstyrke og er bedre rustet til å håndtere ubalanse.(2)Mål nådd over 50 pers.
trener ukentlig.
VURDERING: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres

Når flere aktører samarbeider om å nå felles mål er det viktig at de har samme
kompetanse om hva som virker og hvordan tiltakene gjennomføres. Tiltakene
evalueres,utvikles og videreføres. Redusere pasientskader ved å bygge varige
strukturer.
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INNSATSOMRÅDE 3
OMRÅDE/TITTEL:

Trafikksikkerhet
TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år

Startet Trafikksikker kommune. 1.Refleksbruk. Konkurranse i skolene om mest
bruk av refleks i mørketiden. Belønnes med kr.5000 til beste klasse.
2.Skolepatrulje startet. 3. Trafikksikkerhet i barnehagene. 4.Sykkelprøver i 5.
klassene. 5. Teori i forbindelse med mopedkjøring. Gjennomføres i ungdomsskole
EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

Trafikksikker kommune: Mål: godkjent 2016. 1.Mål. Antall klasser som er med.
Mål nådd, alle skoler og klasser med.2. Øke sikkerhet rundt Andebu skole ved
hjelp av skolepatrulje. 3. Få barn fra 3 års alder bevisst trafikk og dens farer. Mål:
alle barnehagene med, mål nådd. 4. Øke 5. klassingenes sykkelferdigheter og
trafikk kunnskap. Alle 5-klassene med. Mål nådd.5. Økt trafikkforståelse
VURDERING: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres

Tiltakene gir barn i alle aldre trafikkopplæring. Målet er å få til en
holdningsendring. Tverrfaglig samarbeid med næringsliv, frivillige organisasjoner
og offentlig for å få dette til.

INNSATSOMRÅDE 4
OMRÅDE/TITTEL:

Internkontroll +kvalitetsstyring
TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år

Skade-og ulykkesforebygging inn i alle aktuelle tema i Kvalitetslosen.
TL skilt er kjøpt inn og skal henges opp ved alle offentlige bygg.
TL flagg er besluttet å brukes etter en bestemt plan rundt ved offentlige bygg der
det er flaggstenger. TL logo brukes på kommunal info. der det er naturlig å synlig
EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

Fra tilfeldig til styrt tjeneste. Skal bidra til kvalitetssikret og forutsigbare ressursog tjeneste-styring i tråd med planer og Trygge lokalsamfunn metoden.

VURDERING: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres

Et viktig verktøy i arbeidet med å sikre et felles, bærekraftig program i
kommunen.Rutiner og strukturer fremmer sikkerhet for Andebu kommunes
innbyggere i alle aldere.
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INNSATSOMRÅDE 5
OMRÅDE/TITTEL:

"Lyst på livet"
TILTAK: Beskriv kort tiltak og aktiviteter som er gjennomført siste år

Et av temaene i "Lyst på livet" er
-sikkerhet og trygghet.
Her blir det særlig satt fokus på brann, fall og trafikk
EFFEKT: Redegjør kort for effekten av tiltakene/aktivitetene som er beskrevet over sammenlignet
med fastsatte mål

Lyst på livet er et helsefremmende konsept hvor deltakerne arbeider systematisk i
grupper med å utvikle vaner som er viktige for for alle grupper i alle aldere. Målet
er å sette fokus på skadeforebygging på mange felt dette tiltaket er å sette fokus på
skadeforebygging på flere .
VURDERING: Gi en kortfattet vurdering av tiltakene, hvor egnet de er, om de skal/bør
videreutvikles og videreføres

Det er et gap mellom hva folk vet om hva som skal til for å ta vare på helsa og de
vanene som de har lagt seg til. I Lyst på livet deler deltakerne sin kunnskap og
erfaring, og motiverer hverandre til å tette gapet gjennom bruk av en
forbedringsmetode kalt Livshjulet. Her er skade- og ulykkesforebygging et viktig
element.
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STATISTIKK
I tabellen under skal kommunen fylle inn siste tilgjengelige tall for skader og ulykker.
Benytt gjerne de ekstra feltene i hver kategori til å fylle inn statistikk fra foregående år.
KATEGORI
Personskader behandlet
på sykehus

INDIKATOR
Antall/1000 innbyggere

KILDE
FHI/Kommunehelsa

ÅR*
2015

2014
2013

Hoftebrudd behandlet
på sykehus

Antall/1000 innbyggere

FHI/Kommunehelsa

Antall branner, inkl. pipebranner DSB

46,5
57,9

2015
2014
2013

Brann

ANTALL

* Hvis ulykkes- og
skadestatistikk
ikke er oppdatert
i løpet av rapporteringsåret,
oppgi hvilket år
statistikken er
hentet fra

3,3
1,8

2015

2014
2013
Antall døde i brann

DSB

2015
2014

2013
Antall skadde i brann

DSB/
Brannvesen

2015
2014
2013

Drukning

Antall drukningsulykker

Politi/Norsk
Folkehjelp

2015
2014
2013

Antall døde av drukning

Trafikk

Antall trafikkulykker

Politi/Norsk
Folkehjelp

Politi/
Statens
vegvesen

2013

4
14
5

2015

8

2015

2014

2014
2013

Antall skadde i trafikkulykker

Politi

2015

8

2014

2013
Antall døde i trafikkulykker

Politi

2015

0

2014

2013
Vold

Antall personskader etter vold

Politi

2015
2014

2013
Antall døde etter vold

Politi

2015
2014
2013
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ANNET
Her kan kommunen gi utfyllende statistikk, f.eks. ulykker på skoler og i barnehager, og beskrivelser av
uønskede hendelser av særlig omfang (konsekvens/risiko)

Ikke mulig å få oversikt over drukning på kommunenivå. Tallene over i fht.
drukning er på fylkesnivå. (Vestfold)
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SAMARBEID
Gi en oversikt over hvilke frivillige organisasjoner, lag og foreninger kommuner har
samarbeidet med siste år for å forebygge ulykker og skader, og beskriv i stikkordsform
aktivitetene som er gjennomført.
ORGANISASJON

AKTIVITET(ER)

Lions Club Andebu

Brann og fallforebyggende tiltak

3 Helselag i kommunen

Balansetrening,

Kunnskapsenteret

Lyst på livet

Andebu pensjonistforening

Lyst på livet

Gjensidige, Andebu brannk

Brann og fallforebyggende tiltak

Sandefjord Brannvesen

Brann og fallforebyggende tiltak

Trygg trafikk

Trafikksikker kommune

GJENNOMGANG OG RAPPORTERING
Kommunen skal under bekrefte at den har drevet systematisk forebygging av ulykker
og skader i henhold til årshjulet i TL-metoden.
Kommunen bes spesielt om å rapportere om endringer i arbeidsmetode eller organisering av TL-arbeidet som følge av TL-gruppens vurdering og egenevaluering.

JA

Kravene til
vurdering,
egenevaluering og
rapportering
er nærmere
beskrevet
i trinn 8
i TL-metoden.

NEI

TL-gruppen har i løpet av året foretatt en gjennomgang av TL-arbeidet og utarbeidet
en anbefaling om tiltak som skal videreføres, endres eller iverksettes neste år.
Hvis anbefalingen omfatter større omlegginger av arbeidet eller planverket, beskriv endringene:

Trafikksikker kommune skal prioriteres

TL-gruppen har gjennomført en egenevaluering av eget arbeid og vurdert behovet
for å justeringer i arbeidsmåte og organisering.
Hvis egenevalueringen har ført, eller vil føre, til endringer i arbeidsmåte eller organisering,
beskriv dem her:

Trygge lokalsamfunn og trafikksikker kommune skal opp som tema i Rådmannens
ledergruppe (styringsgr for TL) en gang i mnd.

Konklusjonene fra TL-gruppens gjennomgang og egenevaluering er sammenfattet
til kommunens årsrapport som vil bli behandlet politisk i løpet av inneværende år.
Hovedinnholdet om TL-arbeidet fra årsrapporten er/vil bli gitt som informasjon til
kommunens innbyggere.
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ERFARINGSOVERFØRING
Beskriv tiltak og erfaringer fra kommunens TL-arbeid som kan ha særlig overføringsverdi for andre kommuner, og som kan inngå i TLs database med gode eksempler på
skade- og ulykkesforebygging. Eksemplene kan omfatte idéer til praktiske tiltak og aktiviteter så vel som organisatoriske eller metodiske grep, forankring av TL i planverk og
organisasjon, og tiltak for å styrke borgermedvirkning og engasjement i ulike grupper
blant innbyggerne.

Andebu, på lik linje som Stokke og Sandefjord vi bli nedlagt 31.12.2016.
01.01.2017 blir disse tre kommunene til en ny kommune. Den nye kommunen skal
hete Sandefjord. Mye tid og ressurser går nå med til å planlegge og utvikle en ny
kommune. I tråd med intensjonen i samarbeidsavtalen mellom de tre kommunene
skal det beste fra hver kommune overføres til den nye kommunen.
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NETTVERK
Redegjør kort for kommunens deltakelse i TL-nettverket og erfaringene derfra.
Hvor mange nettverksmøter
har kommunen deltatt
i gjennom året?
Oppgi antall regionale,
nasjonale og internasjonale
møter.

Har kommunen deltatt
i nettverket eller samarbeidet
med andre i nettverket på
andre måter?

Vestfold har egne nettverksmøter hvor Andebu stort sett
er representert.
I 2015 har ikke Andebu vært representert i nasjonale
eller internasjonale møter.

Ja, samarbeider mye med de andre kommunene i
Vestfold

Eksempler: dialog, direkte
erfaringsutveksling, samarbeid
med andre kommuner

På hvilke områder har
kommunen særlig nytte av
TL-nettverket?

Metode og struktur er viktig i det totale
folkehelsearbeidet

Hvilke forbedringsområder
ser din kommune for
TL-nettverket?

Statistikk må bli enklere å få ut/finne.

Er det spesielle tema
kommunen ønsker belyst
gjennom TL-nettverket?

Se over.
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UTFYLLENDE OPPLYSNINGER
Benytt plassen under dersom du ønsker å gi utfyllende opplysninger til punktene over.
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